
PREFEITUITÂ DE

sÃclMIüuEL n$ çuarr,tÁ
POüER EXECI.J"I"IVO

}§CRET$ F{- S18/2023, I}E 12 DE JÂN§IRO D§ ?023

nrsron soBRE A anoÇÃo DE

MEDIDÁ.§ ADMIM§TRATIYAS PÁ,RA

coNrulrçÃo DE GASToS No
nxrncÍcro DE 2023 E nÁ ourRAs
rRovtnÊNcrÁ"s.

o pREFErr$ MLrNtctrAL ng sÃo MIGUEL Do GUAMÁ - pa. no usü de suas

atribuições legais * çonstituciouais,

CONSIDERÂHDü que â Lei Complemcntar n" 101/2{}ü§ * tr.ei de Responsabitridade

Fiscai - estabelece o principia do equilíbrio das contas pútrlicas, determinmrdo Iimite de

gastos com pessoal;

CON§ID§&{N[}O nscessidade de racionalizar gastos, compatibilizaado as despesas

ern relaçã* à receita;

Cül§§IDER,4,.l§t){} a queda nas principais reseitas peio desaquecimento da economia a

nívei nacional, corn irxpac{o <lireto ntr urunicipio;

CüN§IXIE&{I§§ü a necessidai.le dc cunlprir os desembolscs c*rn as clespesas

dcccrrentes de vinculações canstitucionais e l*gais de receitas nos iimltes estabelecidos;

{)GNSIDERAI{DO ser irnperi*so estabe}ecer medidas visando à reil*çâo do custo

administrativo, assegurando, todavia" o ârncionamento ccntíruo dcs s*rviços essenciais

do Município;

IIüI§SIDER-,§{DO a necessidade de sÉl manterem os investirnentos públicns

indispensáveis a* increm*nto da econcmia ir:cal;

{ION§IIIERANDO ser imperativo assegurar a regularidade clos pagamentos âos

servidores públicos, bem como aos forneçedores;
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C$l§§HlARAl{I}ü que as medidas, ainda q*r de psquenCI irnpact*. serãa d*
flrndarnental importância para a adequação à nova realidade financeira e orçamentária

do Município;

DECRETA:

Aft. 1" Eiste Decreto dispÕe s*bre as rnedidas que deverã* ser imptrementãilâs

no âmbito da a*ninistração qlireta destinad*s ar: ajuste fiscal de cantenção cle gastos" à

manutenção d* equilibrio econômica e llnarceiro do h,{unicípi*. estabe}ecendo

diretrizes e restr"ições voltadas a redução * *timização das despesas r ampliação das

rsçeitas públicas at* 31 dE der"emtn'o de 2*23.

Á.ú. 2" Entende-se cclÍno medida i*e con{,t:nçâo e redução tcda aquela que visa

qualiticar, racirlnalizsr, otirnizar e diminuir os gastos para execução e rnanutenção dos

stn'iços públicos. resultando em murJança e implanlação de rlovas ri:tinas e processos

que garantam ê stlstentabilidaeie f-rnanceira d* município nc longo píâzo.

Art. 3" As medidas de contençãc de despesa cle pess*al otrjetivam a

curuprimento elas disposições da l-ei de Respansabilidade Fiscal.

Parágraln único" As disposiç§es deste Deçreto serão aplicár,'eis pâÍâ o

eumpritxent* dc percentual eie 95% {noventa e cinco) da receita correntc liquida coffr a

despesa total de pessoal, previsto nos artigos tr9 e 20, inciso III, alínea 'b' da Lci cle

Responsabilidade Fiscal.

Arú. 4" Fica determii:ado nos Órgãos da Administração Pública Diretâ e

Indircta a reduçâ* em pelo flreÊcls 20% {vinte perr cento) das despes&s cüfiI cargos rín
,c{:Ínissâcr e fimçôes de ccnfiança, nos terxlos do Art. 169" inc. tr, § 3o, da Constiruiçãa

Federal.

§ 1' A meclida prevista no caput será implementada de forma progressiva até a

data de 30 de setembro de 2023, ressalvada a hipótese de reequilíbrio fiscal das contas

rnunicipais.

§ 2" A partir da publicação do referido L)ecreto, as Secretarias Municipais

deverão elaborar telatório simplificado no prazo de até 15 (quinze) dias. a fim de se
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p&)í?lorrer recLuçã* das tlespes&s Ê$m pess*a{. de flor:ma a *b.ietivar uÍn íuefiür iripacto n*
produtividads e na quaiidade do serviço desempenhado.

Art. 5' Para promover a redução de <Íespesas. a emissão de empenhos e a
movimentação financeira, ficam suspensas com base nos seguintes critérios:

I * Â concessãc cle diarias" lxispeciagens e pâssãgsns art*as^ saiv* lrara
atendiruent* de casos excepeionais *u urg*nt*s e dcvidarnente justi.*icados, aut*rir.ados
pelo Fretbitu NÍunicipal:

II * Susperrsâo da ampliaçã.o de earga horária, exceto Êô câ§* cle serviç*s

essenciais r:u quandc s.{pressaffiente autorizada pelo PreÍêito;

IlI A pagame*t* de haras Õxtras ou suplernentares, pür s*rv'içcs

extraordirários ou s*breavisc, ressalvada a aut*rizaçã* exprcssâ da Secretaria d*
Finanças ou Secretaria de Âdministração. eili üâsüs específicos e p«rntuais, nât: catrenti*

hahitualidade"

IY * a consessãei cle licença prêmio e a sua conversão er:: pe*íxria. salvr: nos

tasos de aposeirtadoria do servid*r;

V - Proibiçâo de cessão e/ou locação de veículos para a realizaçã* de passeics.

j*gos nu viagens de qualquer natureza. cr:] atividade da munic,ipalidade eru tJe

instituições não govemamen{ais;

W - §*spensã* das autorizaçSes para os servidsres parti*iparem de Çur$os,

seminários" fsiras" cs&gressos e assemelhados" excelr: participações já autorizadas ou

decorentes cle cbrigação legal;

V$ - Suspensão da aquisição de materiais permarentes ro1rl rsüurs{}s ordiniârics,

exeeto em eils*s de extrema r::ec*ssidade, devidamente justiÍicada;

VfiI -- Suspensão de tüdo e qualquer tipc de auxíiio para a reali:laçã* de eventcs

pronrovidos pr:rr instituições não gcvernamentais" excet* os que já far*m autor-izadcs olt
quando expressamrnte aut*rizade pel a Pre{rita ;

IX * Proibiçâo de nüvas *:*ssões de servidores, csrn ônus para * M*nicípio! para

Orgãas FeiJerais, Estaduais *u fu{unicipais;

X - Froibição de concessão de licenças para tratar de interesses particulares,

quândo implicarem em nomeações ou contratações para substituição;

Ârt. 6" O uso de veículos da frota rnunicipal {máquinas, equipamentos,

veículos, etc) somente se dará mediante autorização do Pref,eito Municipal ou do

Secretário de Adrninistração.
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Art. 7n Suspensão e/ou revisão de despesas coüentes, tais conlo dos conÍratos

de prestaçâo de serviços e çonvênios que nâo sâo consideraclos imprescindíveis paÍa $
ate ndimenf ir das atividade s lla adrni ni stracão.

Art- 8" Fica determinad.o a cada Secretario N,tunicipal a adoção de medi.das

inter*as efi*azes ilarâ a reckiçâ* e *ontrr.:le das desp*sas de custeio. c*Íx?ü rNaterial de

expediente, rnaterial de c*nsunt*, materi*i de ialormática. gastos cnm rnanutençã* e

c*nsew*çâc. eitergia elétric*" lncações de rn*r,ais e imóveis Ê cllÉíãs. de n"rodo a

r'â*ionaliz.âr"ac máxirno a despesa pública.

Árt" 9* À trcnsgressã* de quaiq*er das iimitaçõ*s prerristas neste l)ecretn será

cle responsahilidade dos Secretari*s Mlmieipais, no âmbito de suas pastas.

Ârt. tü Este decrato etrtra em vig*r na data rls sua putrlicaçã*, retroagiedo os

ei-eit*s a {ii deja*eiro de 2{i?3"

Publ iqere- se, registr*-se.

ü*isincíe d* Prefeitc de Sã* Migwel da Gusmé, Estada d* P*rá, em l2 de
ja*eiro de Zü23.

ÂIO GSME§ LEITE
Frefeitqr Mu*icipal de São Miguel do Glramá
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